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Klyft Stina Byggnadsnämnden

Planarkitekt

Tel. 0470-436 27

Samrådsredogörelse
Lejonet 5,Centurm i Växjö kommun
Detaljplan för kontorsverksamhet. Granskning

FÖRSLAG TILL BESLUT FRÅN STADSBYGGNADSKONTORET

Byggnadsnämnden ställer ut detaljplaneförslaget upprättat 2020-01-07 för
granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen.

Enligt upprättad behovsbedömning och planhandlingar bedöms detaljplanens
genomförande inte medföra betydande miljöpåverkan.

BAKGRUND

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en ombyggnad och
utveckling av befintliga byggnader inom del av kvarteret Lejonet. Syftet är också att
skapa ändamålsenliga lokaler för fastighetsägaren och växande företaget
(Länsförsäkringar) som har funnits på samma plats i över 200 år.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Detaljplaneförslaget har under tiden 2019-07-01 – 2019-09-16, enligt 5 kap. 1 plan-
och bygglagen, varit utsänt till sakägare samt statliga myndigheter och kommunala
förvaltningar för samråd. Under samma tid har handlingarna också funnits
tillgängliga på stadsbyggnadskontoret, Växjö kommuns kontaktcenter samt digitalt
på Växjö kommuns webbsida.

GODKÄNNANDEN/YTTRANDE UTAN ERINRAN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Arbete och Välfärd
Värends Räddningstjänst
Carlqvist Fastigheter I AB
M2 Växjö Centrum AB
Kronobergsgatan 6, Boende 1
Kronobergsgatan 6, Boende 2
Kronobergsgatan 6 A, Boende 1
Kronobergsgatan 6 A, Boende 2
Hyresgästföreningens förhandlingsstyrelse
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YTTRANDE MED SYNPUNKTER
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Kommunstyrelsen
Lantmäterimyndigheten i Växjö kommun
VEAB Växjö Energi
Gota Media

SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA SYNPUNKTER

Länsstyrelsen i Kronobergs län

"Sammanfattande synpunkter
Det berörda kvarteret ligger mycket centralt i Växjö stad i nära anslutning till
Stortorget och Växjö domkyrka. Planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljö,
Växjö stad [G 27]. Det är positivt att en antikvarisk utredning tagits fram som kan ligga
till grund för planförslaget.
Länsstyrelsen anser emellertid att både i den antikvariska förundersökningen och i
planhandlingarna saknas en redovisning av hur den planerade bebyggelsen kan
påverka stadsbilden i den riksintressanta kulturmiljön. Länsstyrelsen önskar en
tydligare redovisning av konsekvenserna för kulturmiljön och riksintresset.

Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning
Det föreslagna området finns redovisat som blandad bebyggelse i Fördjupning av
översiktsplan Växjö stad, antagen 2012. Detaljplanen bedöms följa intentionerna
för stadsbebyggelse.
Området ingår i gällande stadsplan från 1987.

Planbesked enligt 5 kap 10 § plan- och bygglagen
Länsstyrelsen har 2018-05-09 lämnat synpunkter till kommunen avseende begäran om
planbesked enligt 5 kap 2 § PBL. Frågan om bebyggelsens anpassning till riksintresset
för kulturmiljö samt fornlämningssituationen lyftes som angelägna frågor.

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN
Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen
Bebyggelse och kulturhistoriska värden
För hela det avgränsade planområdet anges användning KC (Kontor och
Centrumändamål). Ett flertal mer detaljerade egenskapsbestämmelser reglerar
områdets höjd och utformning.
Byggrätten regleras i tre delar med olika tillåtna totalhöjder, byggnadshöjd och
utformningsbestämmelser. Det planeras bl.a. för nya takkupor, större fönsterpartier,
nya utskjutande glaspartier, ny byggnadsvolym i kvarterets mitt (skrinet) samt rivning
av våningsplan mot Linnégatan och tillbyggnad av två större våningsplan, där det på
det översta planet även tillåts en takterrass.

Detaljplanens plankarta har försetts med bestämmelserna

· f1 Plan tre ska utformas med tydligt markerad indragning mot Linnégatan och
den södra gaveln,

· f2 Stor hänsyn ska tas till riksintresset för kulturmiljövården Växjö stad och
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· f3 Takkupor får uppföras över angiven byggnadshöjd mot Storgatan och
Stortorget till maximalt en tredjedel av fasadlängden och f4 Räcke till
takterrass får uppgå till en totalhöjd på +179,2.

I planbeskrivningen anges att hela fastigheten inom Lejonet 5 ska ges en ny samtida
gestaltning. Kommunen skriver: ”Avsikten är inte att ombyggnaden ska efterlikna
befintlig byggnad, utan snarare att hela kvarteret genom detaljer, kulörer och
materialval, ska ge ett nytt, samtida ansikte utåt.”

Länsstyrelsen vill här uppmärksamma att fastigheten ligger inom en kulturmiljö av
riksintresse, Växjö stad [G27] samt ingår i länets kulturmiljöprogram. Den befintliga
bebyggelsen inom Lejonet 5 är idag väl inlemmad i rutnätsplanen och utgör ett gott
exempel på hur en nybyggnation inom en känslig miljö kan utformas. Byggnaden utgör
en välbevarad årsring där utformningen präglas av 1980-talets stilideal, samtidigt som
dess exteriöra uttryck tar sin utgångspunkt i den äldre centrumkaraktären. Byggnaden
har en tillbakadragen karaktär gentemot den historiska bebyggelsen runt torget. Bland
närliggande byggnader finns bl.a. residenset och den gamla riksbanken/Televerkets
hus, stadshotellet och fastigheten Lejonet 4 (samtida med både residenset och
stadshotellet). Länsstyrelsen konstaterar att den planerade om- och tillbyggnad skulle
innebära stor förändring av den nuvarande byggnaden. Stadsrummet på den betydande
platsen vid Stortorget skulle få en ny arkitektonisk gestaltning.
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen har låtit ta fram en antikvarisk
förundersökning för kvarteret Lejonet. I undersökningens inledning anges att stor
respekt måste ”prägla eventuella förändringar med tanke på det centrala läget och
förhållandet till intilliggande fastigheter”. Länsstyrelsen saknar dock, både i
undersökningen och i planhandlingarna, mer tydliga och precisa
rekommendationer för vad som är tillåtet på platsen.

I förundersökningen redovisas utförligt i text och bild vilka byggnader som
funnits på platsen, från 1600-talet fram till idag. Illustrationer från planbeskrivningen
som visar den nya bebyggelsen enligt plankartans reglering finns också med. Avseende
den högre byggnaden i kvarterets mitt, det s.k. Skrinet, anges i undersökningen: ”En
byggnadskloss av angivna dimensioner vilken tydligt kommer upplevas från Stortorget
ska betraktas som alltför karaktärsförvanskade där hävdade siktlinjer, vilka tidigare
beaktats, rubbas”.
När det gäller den reglerade totalhöjden för bebyggelsen framgår det att en
modellstudie har gjorts och att höjden har reglerats utifrån omkringliggande byggnader
och domkyrkan. Kommunens bedömning i planbeskrivningen är att den uppstickande
höjden på den nya byggnaden i kvarterets mitt ”inte kommer sticka upp över befintlig
bebyggelse mer än acceptabelt.”

Länsstyrelsen konstaterar härmed att kommunens slutliga bedömning inte
stämmer med uttalandet i förundersökningen, dvs. att det inte är acceptabelt att
bygga så högt som den nya detaljplanen skulle medge. Länsstyrelsen anser inte att
tillräcklig kulturhistorisk hänsyn har tagits.

För att upprätthålla och reglera en god stadsutveckling krävs tydliga och
ändamålsenliga planbestämmelser. Enligt PBL 4 kap 16 § får kommunen i en
detaljplan bestämma en bebyggelses placering och utformning. Av PBL 2 kap 6 §
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anges att ”bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur-
och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.”

Länsstyrelsen har svårt att se hur bestämmelsen f2Stor hänsyn ska tas till riksintresset
för kulturmiljövården Växjö stad ska kunna tillämpas praktiskt i ett bygglovsskede, då
bebyggelsens höjd och volym redan reglerats i detaljplaneskedet. Denna
planbestämmelse är inte tillräckligt specificerad för att ge vägledning i den fortsatta
byggprocessen.

Kumulativa effekter och gestaltad livsmiljö
Länsstyrelsen ser en tendens till en förändring av Växjö centrum, framförallt
genom påbyggnader på befintliga byggnader och högre byggnader, vilka bidrar till
att skapa en ny och annan karaktär än den som den befintliga bebyggelsen har.
Länsstyrelsen bedömer att kommunen, med koppling till miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö och de politiska målen för gestaltad livsmiljö, behöver ha en
genomtänkt strategi för hur staden ska utvecklas och tillföras nya kvaliteter. Inom
ramen för denna bör även riktlinjer tas fram kring god byggnadskultur och
estetisk utformning. Kommunen bör även överväga att redovisa visionen för
Växjö centrums utveckling i en revidering av den fördjupade översiktsplanen.

Trafik och kommunikation
Idag finns 25 p-platser i ett parkeringsgarage. Kommunen anger i planbeskrivningen
att en trafikutredning behöver göras i bygglovsskedet för att se över möjliga lösningar
också med koppling till de nya riktlinjerna (ännu ej beslutade).
Länsstyrelsen anser att parkeringsfrågan är viktig att lösa i ett tidigt skede.

Buller
Enligt PBL 4 kap 33a § ska en detaljplan som avser en eller flera bostadsbyggnader i
planbeskrivningen, om det inte anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen,
innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller.
Planområdet innehåller inga bostäder varav inga bullerberäkningar krävs.

VA, Dagvattenhantering
Kommunen bedömer att det befintliga ledningsnätet är tillräckligt anpassat för att
klara den ökade kontorsytan. Inga nya hårdgjorda ytor tillkommer.

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING
Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken
Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordning
(2017:966), kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas
medföra någon betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning
enligt miljöbalkens bestämmelser har därmed inte upprättats.
Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i behovsbedömningen.

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken
Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad mark inom
planområdet.
Enligt 10 kap 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om
området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det



Dnr PLAN.2018.1156

2020-01-07

STADSBYGGNADSKONTORET 5 (11)

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18

Telefon 0470-410 00 Org.nr 212000-0662

E-post stadsbyggnadskontoret@vaxjo.se www.vaxjo.se

upptäcks en förorening på fastigheten och för-oreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen
Länsstyrelsen konstaterar att det aktuella området befinner sig inom fornlämning
L1953:1681, ett stadslager.
Länsstyrelsen bedömer att tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt 2 kap.
Kulturmiljölagen (1988:950) kan medges men med villkor om att berörda ytor
först förundersöks.
Detta kan hypotetiskt följas av ett behov av en slutundersökning. Kostnaden för
arkeologin står exploatören för.
Blankett för ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt 2 kap.
Kulturmiljölagen (1988:950) finns här:
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.42c2c9ca162f6e008c816107/152606847868
8/Ansökan%20om%20samrådtillstånd%20till%20ingrepp%20i%20fornlämning.pdf

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR
Enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen
Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken
Fastigheten är belägen inom en kulturmiljö av riksintresse, Växjö stad [G 27]. De
karaktärsdrag som lyfts fram som motiv för riksintresset, utöver att vara en typisk
stifts- och residensstad och senare skolstad, är den successivt framvuxna
rutnätsplanen, den låga och ofta putsade byggnationen, 1800-talets esplanader
runt centrum, fondbyggnader, järnvägsområdet och den tydliga övergången
mellan land och stad. Länsstyrelsen har tagit fram en fördjupad beskrivning av
riksintresset, som finns tillgänglig via Länsstyrelsens hemsida:
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/plan--
och-bygg---pbl/planeringsunderlag/kulturmiljoer-av-riksintresse.html

Länsstyrelsen lyfte i yttrandet inför kommunens planbesked (2018-05-09) att
Växjö kommun behöver föra ett resonemang och ta fram en konsekvensanalys
kring hur den planerade bebyggelsen förhåller sig till riksintressets värden, den
kulturhistoriska miljön och stadsbilden.
Länsstyrelsen anser att den bilagda antikvariska förundersökningen saknar en
redovisning av påverkan på helhetsmiljön, dvs. den riksintressanta stadsmiljön vid
Stortorget med kulturhistoriska byggnader och med Växjö domkyrka i nära
anslutning till planområdet. Länsstyrelsen önskar en mer konsekvent redovisning
av påverkan på riksintressets värden.

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap.
Miljöbalken följs t.ex. kommenteras i planbeskrivningen.
Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens redovisning.

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Påverkas inte av planförslaget."

Kommentar:

· Planbeskrivningen har kompletterats med text om de antikvariska
kommenterar som lyfts i Antikvarisk förundersökning inför planerad
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omgestaltning av fastigheten Lejonet 5 Växjö för att tydligt redogöra för
förundersökningens konsekvensbedömning av planförslaget inför samrådet.

· Efter samrådet har en konsekvensbedömning av planförslagets påverkan på
riksintresset tagits fram (WSP dec 2019) vilken landade i måttliga negativa
konsekvenser på riksintresset utifrån den matris som finns i
Riksantikvarieämbetets handbok för bedömning av en förändrings påverkan
på riksintresse för kulturmiljövården. Samrådsförslagets påverkan bedömdes
ligga närmare en påverkan av stora negativa konsekvenser och risk för
påtaglig skada än små negativa konsekvenser och ingen påverkan. Utifrån
denna konsekvensbedömning omarbetades samrådsförslaget genom studier
med flera olika utformningsalternativ för framförallt den uppstickande
volymen men även påbyggnaden mot Linnégatan omarbetades. Detta arbete
landande i ett planförslag som tar hänsyn till vyn mellan residenset och
domkyrkan där byggnadskroppen som går över befintlig taknock dras tillbaka
sett från Stortorget. En begränsning av byggnadsvolymen görs även med krav
på en uppdelad volym. Planbestämmelsen f 2 har omformulerats till
nuvarande planbestämmelse f 1 för att tydliggöra vilka värden som är viktigt
på platsen och ge ett bättre stöd i kommande bygglovsprocess.
Planbestämmelsen säkerställer kravet på uppdelad volym men även att
fortsatt hänsyn till siktlinjen mellan residenset och domkyrkan ska ske i
bygglovet för att säkerställa denna historiskt värdefulla vy. Vad
planbestämmelsen f 1 innebär förtydligas även i text i planbeskrivningen. Den
framtagna konsekvensbeskrivningen på riksintresset som legat till grund för
förändringarna har sedan reviderats utifrån nuvarande planförslaget och dess
påverkan. Nuvarande planförslaget bedöms fortfarande medföra måttligt
negativa konsekvenser men nu nära små negativa konsekvenser istället för
stora negativa konsekvenser. Påverkan på riksintresset är en aspekt som även
under bygglovsskedet kommer vara aktuell där en fortsatt antikvarisk
medverkan bedöms som nödvändig för att ytterligare minimera påverkan på
riksintresset. Planbeskrivningen har kompletterats med text om den
konsekvensbedömning på riksintresset som har gjort efter samrådet för att
tydliggöra de konsekvenser och påverkan planförslaget medför.

· Tillägg har gjorts i planbeskrivningen utifrån hur planförslaget har anpassats
och förändrats under planprocessen under rubriken Förändringar av
byggnadens utformning från samråd till granskning. Detta för att bland annat
tydliggöra de ändringar som genomfördes av ursprungsförslaget inför
samrådet gällande sänkt totalhöjd och begränsning av byggnadskroppen (till
200 kvm) för planområdets uppstickande mittendel. Dessa förändringar
genomfördes till följd av den framtagna antikvariska förundersökningen från
Kulturparken Småland. Text om den fortsatta processen kring framtagen
konsekvensbedömning, studie av olika alternativa utformningar av
planförslagets uppstickande del samt omarbetning av planförslaget med ny
bedömning av påverkan på riksintresset har lagts till under samma rubrik.
Detta för att tydliggöra de förändringar som de olika
konsekvensbedömningarna på befintlig kulturmiljö och riksintresse har
bidragit till och för att förtydliga ställningstaganden och regleringar på
plankartan. Utifrån ovanstående ändringar och tillägg bedömer kommunen
att tillräcklig kulturhistorisk hänsyn har tagits i nuvarande planförslag.

· Stadsbyggnadskontoret är medvetna om behovet av en revidering av
nuvarande fördjupade översiktsplan för rutnätsstaden som antogs av
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kommunfullmäktige våren 1992 och arbetet med att uppdatera den är i
uppstartsskedet. Därav utgör nuvarande fördjupande översiktsplan för
rutnätsstaden det underlag med riktlinjer som ska vara stöd i bedömningen
av aktuell detaljplan. Den inledande texten har rubriken Bevara - Förnya där
följande stycken ger stöd i tolkningen av synen på hur stadens centrum ska
utvecklas:
"Rutnätsstadens byggnader, platser och namn ger oss historiska samband och
associationer och blir en lärobok för kommande generationer.

En av rutnätsstadens viktigaste egenskaper är dess flexibilitet, den fortlöpande
förändring som varit möjlig då stadsplanen inte låst kvarteren till bestämda
funktioner. Förnyelse är alltså en del av stadens historia; en museal
konservering av staden är olycklig och omöjlig.

Vissa funktioner i staden upphör: skolor läggs ned, bryggerier upphör,
bangården reduceras till några få spår. Byggnaderna måste återanvändas, helst
med likartade verksamheter eller andras om kan inrymmas utan stora ingrepp.
I praktiken måste ibland ingrepp i byggnaders fasad accepteras för att undvika
alternativet att den döms ut som oanvändbar.

Etablerade verksamheter, framför allt handel, kultur och viss administration
behöver utvecklas och förändras. Riksintresset får inte hindra stadens naturliga
utveckling. 1914 då det nuvarande rutnätet fick sin avslutning hade Växjö 12
000 invånare att jämföra med de 46 000 invånare som idag (1992) bor i staden."

Även om delar av den inledande text inte längre är applicerbar på dagens
situation (inte minst med tanke på att Växjö stad har ca 70 000 inv.) beskriver
ovanstående text ett förhållningssätt till hur rutnätsstaden kan och ska
förändras. Byggnader behöver kunna förändras för att bevaras där aktuellt
planförslag är ett sådant exempel. Dock ska de historiska sambanden
fortfarande finnas kvar. Nuvarande planförslag har bedömts medföra måttligt
negativa konsekvenser på riksintresset som innebär att det försvagas och en
skada sker enligt konsekvensbedömningen. Denna försvagning och skada
bedöms samtidigt ligga i nedre delen på gränsen till små negativa
konsekvenser där ingen påverkan sker och riksintresset förblir oförändrat.
Detta är en påverkan som stadsbyggnadskontoret bedömer är acceptabel och
i linje med den fördjupade översiktsplanen för riksintresset rutnätsstaden
som vi idag har som stöd i bedömningen av hur rutnätsstaden ska utvecklas
på sikt.

· De förändringar som tillåts har en effekt på både närmiljön och riksintresset i
stort. I framtagen konsekvensbedömning av planförslaget på riksintresset för
Växjö stad/rutnätsstaden framgår det att risk finns för kumulativa effekter
med högre gårdshus och lägre gatuhus. Det framgår även att ifall
förändringar sker inom samma landskapsrum som påverkar läsbarheten av
riksintresset negativ kommer känsligheten att öka och handlingsutrymmet
för andra tillägg att minska. Detta innebär att nuvarande planförslag kan
medföra att ytterligare förändringar runt Stortorget inte är möjliga utan en
risk för påtaglig skada på riksintresset. Stadsbyggnadskontoret instämmer
delvis i denna bedömning utifrån att varje enskilt kvarter inom rutnätsstaden
har sina egna specifika förutsättningar och värden där en bedömning av vad
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som är möjligt eller inte får göras från fall till fall. Bedömningen är även att
nuvarande planförslag bedöms som möjligt och acceptabel utifrån dess
påverkan på riksintresset och risk för kumulativa effekter. Det med vetskapen
om att möjlighet till ytterligare förändringar kring Stortorget eventuellt kan
har minskats. Om så verkligen är fallet kan först bedömas när en framtida
förändring har konsekvensbeskrivits utifrån riksintresse och de
förutsättningar som då råder på platsen.

· Byggnadsnämnden antog 2019-06-24 nya riktlinjer för beräkning av
parkeringsbehov för cykel och personbil inom Växjö kommun. Planområdet
ligger inom zon G den gångbara staden. Planförslag innebär en utökning av
antalet BTA i jämförelse med idag. Hur stort kommande parkeringsbehov för
cykel och personbil blir, klarläggs och beslutas i bygglovsskedet. I de nya
riktlinjerna har man möjlighet att jobba med lösningar så som bilpool, fler
cykelparkeringar mm där planområdets centrala läge och närhet till
kollektivtrafik bedöms ge goda förutsättningar för att kunna lösa
parkeringsbehovet inom den egna fastigheten. De nya riktlinjerna ger även
möjlighet att lösa parkering på annan fastighethet om dessa säkerställs
genom servitut på berörd fastighet eller med P-köp, vilket kan vara en annan
möjlig lösning.

· Planbeskrivningen har kompletterats med text om att planområdet ligger
inom Växjö stadslager vilket utgör en fornlämning och att åtgärder inom
fornlämning kräver tillstånd enligt kulturmiljölagens 2 kap för vilket
Länsstyrelsen ansvarar.

· Stadsbyggnadskontoret noterar att länsstyrelsen inte har några synpunkter
gällande redovisning av miljökvalitetsnormerna i planbeskrivningen och att
aspekter gällande hälsa och säkerhet samt risk för olyckor, översvämning och
erosion inte påverkas av planförslaget.

Kommunstyrelsen

Arbetsutskottet lämnar synpunkter i enlighet med kommunchefens
skrivelse daterad 2 september 2019.

Kulturmiljö
- Översiktsplan
För planområdet gäller översiktsplanedelen ”Fördjupad översiktsplan för riksintresset
rutnätsstaden med Östrabo och Biskopsgärdet”, här beskriver kommunen
rutnätsstadens värde och ställningstagande kring hur vi ska tillgodose riksintresset.
Särskilt viktigt här är delen ”Allmänna riktlinjerna för bebyggelse”. Det behöver
förtydligas hur planförslaget följer riktlinjen om att hushöjd ska anpassas till
omgivande taklinjer och betydelsen av att rutnätsstadens kvarter har ljusa och gröna
gårdar. I det fortsatta planarbetet ska det också framgå vad det innebära om vi
generellt tillåter högre hus på gårdarna inom rutnätsstaden, dvs de kumulativa
konsekvenserna på riksintresset.

- Antikvariska förundersökningen
Den antikvariska förundersökningen påpekar att planområdets placering utmed
Linnégatan, intill Stortorget med dess märkesbyggnader och i direkt angränsning till
byggnaden på grannfastigheten inom kvarteret ställer stora krav på de förändringar
som kan tänkas tillåtas inom planområdet. Förundersökningen beskriver att byggnaden
inom planområdet inte kan betraktas som arkitektoniskt märkvärdigt, men att



Dnr PLAN.2018.1156

2020-01-07

STADSBYGGNADSKONTORET 9 (11)

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18

Telefon 0470-410 00 Org.nr 212000-0662

E-post stadsbyggnadskontoret@vaxjo.se www.vaxjo.se

byggnaden är ett intressant exempel på hur byggnationen inom den känsliga miljön
gestaltades på tiden för byggnadens uppförande och därför bör ändringar av byggnaden
göras varsamt. Denna varsamhet innebär enligt förundersökningen inga hinder för att
bygga på takkupor och att bygga om ut emot Linnégatan, men bygga högre än befintlig
taknock anses vara oacceptabelt. Planbeskrivningen behöver tydligare redogöra
innehållet i förundersökningen samt hur och varför planförslaget tar ställningen till
förundersökningens innehåll.

Trafikfrågor
Av planbeskrivningen framgår att fastigheten inte uppnår kraven i gällande
parkeringsnorm på antalet parkeringsplatser i förhållande till kontorsarealen (15
parkeringsplatser/ 1000 m² kontorsyta). Planbeskrivningen föreskriver att utifall att
parkeringsplatserna inte räcker till så ska en trafikutredning göras i samband med
bygglovsskedet för att på så sätt utreda parkeringsbehovet inom fastigheten och möjliga
lösningar. Utifrån rådande trafiksituation inne i centrum så kan kommunen inte
tillhandahålla parkeringsplatser, vilket medför att parkeringar ska lösas inom
fastigheten och att antalet parkeringsplatser i förhållande till byggrätten ska
säkerställas i samband med framtagandet av detaljplanen."

Kommentar:

· Planbeskrivningen har kompletterats med text gällande "Fördjupad
översiktsplan för riksintresset rutnätsstaden med Östrabo och Biskopsgärdet"
och kort beskrivning av de riktlinjer som bedöms beröra aktuellt planförslag
under rubriken Riksintresse för att tydliggöra gällande riktlinjer antagna av
kommunen.

· Kvarteret Lejonet karaktäriseras av en samlad låg bebyggelse där nuvarande
bebyggelse på fastigheten Lejonet 5 väl anpassats till omkringliggande
byggnadsvolymer vid dess uppförande på 1980-talet. Inför grasnkningen har
planförslaget justerats så att bebyggelsen mot gaturummen även
fortsättningsvis följer omgivnande taklinjer inom kvarterat genom att en
byggnadshöjd på + 173,8 möh nu gäller mot samtliga gator inom
fastigheten/planområdet. Utöver det har även takvinkel på maximalt 35
grader lagts till (likt nuvarande detaljplan) för att säkerställa att
byggnadsvolymen mot gaturummen fortsatt förbli samlad. Detta säkerställer
även att bebyggelsen mot Linnégatan kommer behöva anpassa sig i volym och
utformning (taklutning) till resterade bebyggelse inom fastigheten. Genom
detta får bebyggelsen i gaturummet inom planområdet en samlad
bebyggelsevolym och enhetlig utformning. Utöver detta tillåts takkupor upp
till hälften av fasadlängden mot gata, en ökning från en tredjedel i samrådet.
Detta för att tillmötesgå fastighetsägarens behov av yta men även ge en
möjlighet att jobba med ytterligare en detaljeringsgrad för att skapa en
intressant fasad utan att den samlade volymen behöver bli större.
Sammanfattningsvis så medför nuvarande planförslag att nuvarande
bebyggelse kommer förändras och att denna årsring av hänsynstagande
nybyggnation från 1980-talet kommer försvinna gällande dess
postmodernistiska stildrag och få en mer nutida utformning med utskjutande
glaspartier och takkupor. Denna förändring bedömdes dock som möjlig.

· I planområdets mitt tillåts att bebyggelsen gå upp cirka en våning över
befintlig bebyggselse inom fastigheten och kvarteret. I denna del avviker
planförslaget från omgivande bebyggelse/taklinjer och den antikvariska
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förundersökningens rekommendationer. Planförslaget har emellertid sedan
den antikvariska förundersökningen anpassats där den uppstickande delen
har begränsats avsevärt i omfattning, dragits tillbaka sett till Stortorget för
att bevara siktlinjen mellan Residentet och Domkyrkan och förbli fortsatt
underordnad f.d. Riksbankshuset norr om planområdet. En planbestämmelse
om att byggnadskroppen som går över befintlig taknock ska vara uppdelad
har även förts in på plankartan för att ytterligare säkerställa att den
uppstickande delen inte blir en "karaktärsförvanskade byggnadskloss" utan
mer blir en accent som tillför upplevelsen av miljön kring Stortorget något.
Avvikelsen bedöms som accebtabel utifrån dess omfattning (mindre del av
planområdet) och att den bedömas ligga inom rutnätsstadens skala av tre
våningar med indragen vind. Förändringen bedöms ligga i linje med
nuvarande FÖP för rutnätsstaden gällande bl.a. att etablerade verksamheter
behöver utvecklas och förändras som följd av stadens utveckling från 46 000
till 94 000 invånare. En levande stad behöver levande byggnader och
verksamheter.

· Vad gäller riktlinjen om att gårdarna är viktiga för att rutnätsstadens kvarter
ska vara ljusa och gröna så medför planförslaget en utökad byggrätt på
gården. Då nuvarande gård redan är bebyggd (en våning) och utgör därav inte
en grön miljö, sker ingen försämring på denna aspekten men andelen ljus kan
minskas i och med den högre bebyggelse som nu föreslås. I Boverkets
byggregler (BBR) ställs emellertid krav på tillgång till dagsljus för rum eller
avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt. Tillgången till
dagsljus är därmed en aspekt som hanteras i kommande bygglov med stöd av
BBR och inte i detaljplanen. Men nuvarande planförslag med möjlighet att
uppföra takkupor till maximalt hälften av fasadlinjen mot gata ger ökad
möjlighet att tillmötesgå dagsljusbehovet för en god arbetsmiljö inom
fastigheten.

· Gällande kommenterar för kumulativa effekter av tillåtelse av högre
gårdshus, tydligare redogörelse och ställningstagande till den antikvariska
förundersökningen samt lösning av parkeringsbehovet inom den egna
fastigheten, se kommentar till länstyrelsen ovan.

Lantmäterimyndigheten i Växjö kommun

"Plankartan:

· Planområdesgränsen är i teckenförklaringen redovisad som en heldragen linje
vilket inte är korrekt.

Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på planförslaget."
Kommentar: Inför granskningen har planområdesgränsen rättats till.

VEAB Växjö Energi

"Elnät: Inga synpunkter.

Kraft och Värme: Godkänner med synpunkter:
Även Fjärrkyla finns i området. Något att lägga till i Detaljplanen under Teknisk
försörjning.

Wexnet: Godkänner utan synpunkter."

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med text om att fjärrkyla finns i
området.
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Gota Media

"Vi önskar solstudier som visar hur fastigheten Sigfrid 2 påverkas av denna utbyggnad
av fastigheten i Lejonet 5, både före och efter ombyggnad. Detta måste vi ha för att
kunna svara i ärendet, annars godkänner vi inte förlaget."
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med en sol-skuggstudie inför
granskningen för att tydliggöra planförslagets skuggpåverkan på omgivande
bebyggelse.

SAMMANFATTNING

Efter samrådet har följande ändringar gjorts i planhandlingarna:

Planbeskrivning
Nya eller omarbetning av text och bild har gjorts gällande

· Tillägg av motivering och uttryck för riksintresse för kulturmiljövården Växjö
stad

· Tillägg av information om "Fördjupad översiktsplan för riksintresset
rutnätsstaden med Östrabo och Biskopsgärdet" och kort beskrivning av de
riktlinjer som bedöms beröra aktuellt planförslag

· Utförligare redovisning av gjord bedömning gjord i Antikvarisk
förundersökning inför planerad omgestaltning av fastigheten Lejonet 5 Växjö

· Tillägg av text om genomförd konsekvensbedömning för riksintresset Växjö
stad och dess bedömningar

· Tillägg i planbeskrivningen om hur planförslaget anpassats under
planprocessen under rubriken Förändringar av byggnadens utformning från
samråd till granskning

· Förtydligande av planbestämmelsen f1 för att tydliggöra planbestämmelsens
syfte och som stöd inför kommnade bygglovsprövning

· Komplettering sol-skuggstudie för planförslaget

· Tillägg av rubriken Bygglov som stöd inför kommande bygglovs process

· Text om att fjärrskyla är utbyggt i området
Utöver detta har även mindre tillägg och redaktionella justeringar gjorts

Plankarta
Nya eller omformulering av planbestämmelser angående

· Utformning f1 och f 2

· Byggnadshöjd och totalhöjd

· Takvinkel

BESLUTSUNDERLAG

Planbeskrivning daterad 2020-01-07
Undersökning om betydande miljöpåverkan daterad 2020-01-07
Plankarta daterad 2020-01-07
Samrådsredogörelse daterad 2020-01-07
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